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 :امللخص

راهنة تبين عديد الدول ملفهوم احلكومة اإللكترونية سواء على مستوى احلكومة املركزية أو اإلدارة احمللية، املرحلة ال تشهد
وذلك من خالل عرض املعلومات وإجناز العديد من املعامالت احلكومية والتجارية عن طريق شبكة اإلنترنت، ومن مث فقد أتاحت 

وبناء على ما سبق يهدف هذا البحث إىل . ل بعيداً عن اإلجراءات البريوقراطية العقيمةهذه التقنية للحكومة ومواطنيها فرصاً للتواص
تسليط الضوء على مدى تقدم اجلزائر يف جمال العمل احلكومي اإللكتروين، واملتطلبات الواجب جتسيدها من أجل حتقيق حكومة 

  .إلكترونية جزائرية فعالة
 يف وإقليميا عامليا املتقدمة الدول بعض مع ومقارنته اإللكترونية احلكومة أداء سقيا يف املتحدة األمم مؤشر استخدام أظهر

 حيث العامة، اخلدمات تقدمي أجل من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استغالل يف اجلزائرية الوطنية املؤسسات تأخر اال، هذا
 البنية وختلف اإللكترونية اخلدمات مستوى تدين إىل باألساس يرجع الذي عامليا 130 املرتبة 2018 سنة تصنيف يف احتلت
  .والالسلكية السلكية لالتصاالت التحتية

 األمم منوذج – واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا- اإللكترونية احلكومة تنمية مؤشر – اإللكترونية احلكومة :املفتاحية الكلمات
  .املتحدة

  . JEL: O38 ,O33 ,O31تصنيف 
Résumé  :  

la phase actuelle a connu l'adoption du concept de l'e-gouvernement par nombreux pays que 
ce soit au niveau du gouvernement central ou de l'administration locale, à travers la présentation 
de l'information et de la réalisation de plusieurs opérations administratives et commerciales via 
Internet, puis cette technologie a offert au gouvernement et à ses citoyens des opportunités pour 
communiquer loin de tous les procédures bureaucratiques. Suite à ce qui précède, cette recherche 
vise à mettre l'accent sur le niveau de progrès de l'Algérie dans le domaine de l'e-gouvernement et 
les exigences pour réaliser un gouvernement électronique algérien efficace. 

L’utilisation de l’indice des Nations Unies pour mesurer la performance de l’E-
Gouvernement et sa comparaison avec certains pays avancés aux niveaux mondial et régional, a 
montré un retard considérable des institutions nationales algériennes dans l’exploitation des TIC 
pour fournir des services publics, avec son classement au 130ème au rang mondial, en 2018; à 
cause du faible niveau de services électroniques et du sous-développement de l'infrastructure de 
télécommunications. 
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Mots clés : E-gouvernement - Indice de développement de l’E-Gouvernement- technologies de 
l'information et de la communication - Modèle des Nations Unies. 

Classification JEL: O38 ,O33 ,O31. 
 

  :متهيد.1
يتسم العمل احلكومي يف معظم بلدان العامل بإجراءاته الروتينية الطويلة وبالبطء العام، وهذا يشكل تكلفة كبرية على 

ومع تطور . الدول من حيث اجلهد املبذول وأمهية الوقت، وكذلك احليلولة دون استغالل املوارد املتاحة على الوجه األمثل
عاملي الكبري بالثورة احلاصلة يف قطاع تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات، فقد اتسمت العقود التقنيات احلديثة واالهتمام ال

  . األخرية بتوجه دول العامل حنو تعميق استغالل الوسائل احلديثة يف العمل االداري واالتصال
 أو اإلدارة املركزية كومةاحل سواء على مستوى لكترونيةاإل احلكومة وتشهد املرحلة الراهنة تبين عديد الدول ملفهوم

 مث ، ومنعن طريق شبكة اإلنترنت والتجارية احلكومية املعامالت من العديد وإجناز علوماتامل عرض خالل من وذلك احمللية،
   .العقيمة البريوقراطية اإلجراءات عن بعيداً فرصاً للتواصل ومواطنيها للحكومة التقنية هذه أتاحت فقد

، واملتطلبات لكترويناإلمدى تقدم اجلزائر يف جمال العمل احلكومي تقييم يط الضوء على يهدف هذا البحث إىل تسل
  .الةجزائرية فع إلكترونيةالواجب جتسيدها من أجل حتقيق حكومة 

وما هي  لكترونيةاإلموقع اجلزائر من تقنية احلكومة ما : بناء على ما سبق طرح التساؤل التايل :إشكالية البحث 1.1
  فعال؟جتسيدها بشكل متطلبات 

  :من خالل هذه الورقة البحثية نسعى إىل حتقيق األهداف التالية :أهداف الدراسة 2.1
 .يف الواقع النظري لكترونيةاإلتقدمي عرض تعريفي ملفهوم احلكومة  -
 .معوقات إقامتهاو لكترونيةاإلحتديد متطلبات وإمكانيات تطبيق احلكومة  -
  .باالستعانة بنموذج األمم املتحدة لكترونيةاإلحلكومة معرفة موقع اجلزائر من ا -
      .الةجزائرية فع إلكترونيةحتديد متطلبات إقامة حكومة  - 

  : التالية ةساسياألور ااحملقسم هذا البحث إىل  :خطة البحث 3.1
  .لكترونيةاإلومة كالنظري للح اإلطار- 1
  .لكترونيةتقدمي منوذج األمم املتحدة لقياس تطور احلكومة اإل- 2
  .يف اجلزائر باالستعانة بنموذج األمم املتحدة لكترونيةاإلومة كاحل تقييم- 2

  لكترونيةاإلومة كاإلطار النظري للح: احملور األول. 2
  :لكترونيةاإلاحلكومة  مفهوم 1.2

وخفض  مي،احلكولتقدمي اخلدمات للمواطن دف رفع كفاءة األداء  جديدا أسلوبامتثل  لكترونيةاإلإن احلكومة 
 .وتوفري املعلومات والبيانات بطريقة سهلة لالستفادة من الثورة الرقمية اهلائلة ،منها املواطنون يعاين اليتالروتينية  اإلجراءات

  :جند لكترونيةاإلالتعاريف املستخدمة للحكومة ومن 
األوىل تعيش يف  مع فارق أنأي التقليدية  ،عن احلكومة احلقيقية االفتراضية هي النسخة لكترونيةاحلكومة اإل"

  ".1وظائف الثانية اليت تتواجد بشكل مادي يف أجهزة الدولة وأنظمة املعلوماتية، يف حني حتاكي لكترونيةالشبكات اإل
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كما أن احلكومة اإللكترونية هي تنظيم لإلدارة احلكومية على نسق اتصااليت معلومايت يتوىل مهام توصيل اخلدمات 
رونية ومتكاملة بواسطة وسائل االتصاالت احلديثة إىل املواطنني ومؤسسات القطاع اخلاص ومنظمات العامة بطريقة إلكت

اتمع املدين، حبيث تؤيت قيمة حقيقية مضافة يشعر ا املنتفعون منها، كما تسهم يف تكوين عالقات تفاعلية مع املواطنني 
قليدية تتناسب مع خصوصيام وحاجام ورغبام أفرادا ومؤسسات ومنظمات، من خالل تزويدهم خبدمات غري ت

إذاً فهي تؤدي إىل تيسري إجراءات اخلدمات وتبادل املعلومات داخل احلكومة وبينها . وتطلعام يف زمن وجيز وبكفاءة عالية
  .2وبني خمتلف قطاعات اتمع إلكترونياً

 :أسباب ظهور احلكومة اإللكترونية 2.2
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، السيما يف العقود األخرية على جل ميادين احلياة ودفعت إىل أثرت التقنيات اهلائلة 

إحداث تغريات هائلة ومؤثرة على مستوى احلكومة التقليدية دفعتها إىل التحول حنو النمط اإللكتروين، حيث ميكننا إجياز 
  : 3مسببات تلك األحداث من خالل ما يلي

 :ثلت أساسا يفمت: أسباب سياسية. أ
 .ظهور مفهوم العوملة -
 .تنافس السياسيني حول كسب رضا اجلمهور من خالل تقدمي خدمات أسهل السيما يف اتمعات املتقدمة -
 .دعم البنك الدويل ملشاريع احلكومة اإللكترونية يف البلدان النامية -
 :وأمهها: أسباب تكنولوجية. ب
 .ظهور شبكة اإلنترنت -
 .عار عتاد املعلوماتية جد معقولةأصبحت أس -
 .تطوير مستويات عالية من تشفري البيانات حبيث أصبحت الثقة بالشبكة وأمنها أمر ممكنا -
  .ابتكار تقنية اإلمضاء اإللكتروين -
 :أمهها: أسباب اقتصادية .ج
 .ظهور التجارة اإللكترونية -
 ...خفض مستويات التكاليف استغالل احلكومات ملا توفره التكنولوجيات احلالية يف -
  .التوجه حنو مشاريع اخلصخصة وما يتطلبه من تواصل مع خمتلف القطاعات -

  :أهداف ومزايا احلكومة اإللكترونية 3.2
 : 4إن احلكومة اإللكترونية ينتظر منها أن حتقق مجلة من األهداف أمهها

ءات املعقدة من خالل إعادة تنظيم العمل اإلداري وتأهيل ترشيد القرارات املتعلقة بالعمل احلكومي والتقليل من اإلجرا -
 .الكوادر البشرية وتزويدهم بالتقنيات احلديثة والتدريب اجليد عليها

ختفيف القيود البريوقراطية والتقليل من الرزم الورقية إلجناز املعامالت، وبالتايل ختفيف األعباء على املواطنني وختفيض اجلهد  -
 .يف إجناز هذه املعامالت والوقت والتكاليف

 . تبسيط واختصار اإلجراءات اإلدارية بواسطة غربلة املعلومات وانتقاء ما ينفع منها فقط وإزالة الباقي -
  . تدعيم الشفافية والعمل يف وضوح تام، مما يضفي خاصية املصداقية على أعمال املؤسسات احلكومية وغريها -
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  :5كالتايل هي نيةاإللكترو احلكومة إقامة مزايا وأهم
تعزيز التعاون بني املؤسسات احلكومية املختلفة وتبادل املعلومات والبيانات فيما بينها مما يؤدي إىل زيادة الفاعلية يف حتقيق  -

 .األهداف احلكومية
  .تعد الوسيلة املالئمة لتحقيق االنتقال إىل التمحور حول احتياجات املواطن -
 .عاملياتسويق املنتجات واخلدمات  -
  .اجتذاب االستثمارات من خالل حتديد الفرص االستثمارية القائمة -
االستثمار األمثل ملوارد املؤسسة من خالل تقليل تكلفة اخلدمات واألعمال واملعلومات احلكومية وما يصاحبها من إجراءات  -

 .متعددة
  .ءتبسيط العمليات واإلجراءات احلكومية والتخلص من بريوقراطية األدا -

  :نطاق عمل احلكومة اإللكترونية 4.2
إن نطاق عمل احلكومة اإللكترونية يأخذ يف احلسبان كل ما متارسه احلكومة يف العامل الواقعي، أي احلكومة التقليدية، 

 : 6حيث تغطي ااالت التالية
 .أمني وغريهاالبيانات والوثائق املختلفة كسجالت األحوال املدنية، الوثائق التجارية، وثائق الت -
 .خدمات التعليم والبحث العلمي عرب اإلنترنت -
 .خدمات الضرائب واخلدمات املالية وكافة خدمات األعمال -
  .املشاركة يف االنتخابات، السالمة واألمن والرعاية الصحية وخمتلف اخلدمات االجتماعية األخرى وغريه -

  : متطلبات تطبيق احلكومة اإللكترونية 5.2
هذا املسعى اإلداري املتطور يستلزم توفر مجلة من األساسيات اليت تشكل البنية التحتية الضرورية إلقامة هذا  إن تطبيق
  :7املشروع وأمهها

توافر أجهزة حاسبات وبرامج تطبيقات متطورة تضمن تصميم النظام بصورة حتقق الكفاءة يف أداء اخلدمة يف ظل بنية حتتية  -
  .معلومات متكاملة متكاملة لالتصاالت وأنظمة

 .حتديد املعلومات والبيانات والنماذج احلكومية الواجب إدخاهلا على شبكة اإلنترنت بصورة دقيقة -
  .التنسيق والربط بني اهليئات واألعمال احلكومية لتجنب االزدواج والتعارض بني اهليئات واإلجراءات احلكومية املختلفة -
اإلضافة على قيمة بعض -بطاقات االئتمان(أداء اخلدمات من خالل اإلنترنت  وضع عدة نظم للسداد النقدي مقابل -

  ...).الفواتري مثل الكهرباء، الغاز
وضع إطار قانوين ينظم تعامالت احلكومة اإللكترونية مع املواطنني مبا يكفل محاية حقوق ومصاحل الطرفني، وخاصة يف  -

روين يف أداء اخلدمات يف إطار عملية التحول من النظام التقليدي إىل النظام ظل التحديات اليت يواجهها تطبيق النظام اإللكت
  .اإللكتروين

البدء مبشاريع صغرية غري معقدة حتتاج إىل عمليات إعادة هيكلة حمدودة حىت يثبت جناحها قبل التعميم على كافة قطاعات  -
  .الدولة

  .يذ أوالً بأول يف ظل إطار من الشفافيةاإلشراف واملتابعة للخطط املوضوعة وتقييم نتائج التنف-
  .وضع برامج تدريبية للعاملني يف اجلهاز احلكومي -
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  .إنشاء موقع على شبكة اإلنترنت للرد على استفسارات وشكاوى املواطنني -
  .التوعية اإلعالمية باخلدمات اليت تقدمها احلكومة اإللكترونية وكيفية االستفادة منها -
  .ي والتمويل الالزم للفريق املسئول عن تنفيذ مبادرة احلكومة اإللكترونيةمنح الدعم السياس -

  : معوقات تطبيق احلكومة اإللكترونية 6.2
جيابه تطبيق اإلدارة اإللكترونية حتديات خمتلفة تتباين من منوذج إىل آخر، تبعا لنوع البيئة اليت تعمل يف حميطها كل 

 :لتحديات اليت تكاد تعترض أغلب برامج اإلدارة اإللكترونية فيما يليمبادرة، وعموما ميكن التطرق إىل بعض ا

تتجه بعض الدراسات إىل حتديد، وحماولة حصر املعوقات اإلدارية يف تطبيق اإلدارة اإللكترونية،  :ملعوقات اإلداريةا. أ
 :8وترجعها إىل األسباب اآلتية

 .امج اإلدارة اإللكترونيةضعف التخطيط والتنسيق على مستوى اإلدارة العليا لرب -
عدم القيام بالتغريات التنظيمية املطلوبة إلدخال اإلدارة اإللكترونية، من إضافة أو دمج بعض اإلدارات، أو التقسيمات،  -

 .وحتديد السلطات والعالقات بني اإلدارات، وتدفق العمل بينها
ملعلومات واالتصاالت، مبا خيدم التحول حنو منظمات غياب الرؤية االستراتيجية الواضحة بشأن استخدام تكنولوجيا ا -

 .املستقبل اإللكترونية
 املستويات اإلدارية والتنظيمية واعتمادها على أساليب تقليدية، وحماولة التمسك مببادئ اإلدارة التقليدية -
لتقنيات احلديثة خوفا على مقاومة التغيري يف املنظمات، واملؤسسات الوطنية من طرف العاملني اليت تربز ضد تطبيق ا -

 .مناصبهم، ومستقبلهم الوظيفي

 :تشمل هذه املعوقات ما يلي: املعوقات السياسية والقانونية. ب
غياب اإلرادة السياسية الفاعلة، والداعمة إلحداث نقلة نوعية يف التحول حنو اإلدارات اإللكترونية، وتقدمي الدعم السياسي  -

 .ية بضرورة تطبيق التكنولوجيا احلديثة ومواكبة العصر الرقميالالزم إلقناع اجلهات اإلدار
غياب هيئات على مستويات عليا يف األجهزة احلكومية تتبادل تشاور سياسي، وتنظر يف تقارير اللجان املكلفة بتقومي  -

 .برامج التحول اإللكتروين، الختاذ القرارات الالزمة لرفع مؤشر اجلاهزية اإللكترونية وترقيته
عدم وجود بيئة عمل إلكترونية حممية وفق أطر قانونية، حتدد شروط التعامل اإللكتروين مثل غياب تشريعات قانونية حترم  -

 .اختراق، وختريب برامج اإلدارة اإللكترونية، وحتدد عقوبات رادعة ملرتكبيها

ية اإلثبات يف املراسالت اإللكترونية، إضافة إىل اإلشكاالت اليت تطرح يف ظل التحول حنو شكل التوقيع اإللكتروين وحج
وصعوبة معرفة املتعاملني عرب الشبكات، يف ظل غياب تشريع قانوين يؤدي إىل التحقق من هوية العميل، وكل ما يتعلق بعنصر 

 .اخلصوصية، والسرية يف التعامالت اإللكترونية
 :9حيث تتمحور حول: املعوقات املالية والتقنية. ج
 .جتهيز البىن التحتية لإلدارة اإللكترونية، وهو ما حيد من تقدم مشاريع التحول اإللكتروينارتفاع تكاليف  -
  .قلة املوارد املالية لتقدمي برامج تدريبية، واالستعانة خبربات معلوماتية يف ميدان تكنولوجيا املعلومات ذلك كفاءة عالية -
 .رونية، ومشكل الصيانة التقنية لربامج اإلدارة اإللكترونيةضعف املوارد املالية املخصصة ملشاريع اإلدارة اإللكت -
  .صعوبة الوصول املتكافئ خلدمات شبكة اإلنترنت، نتيجة ارتفاع تكاليف االستخدام لدى الكثري من األفراد -
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 .معوقات فنية تتعلق بتكنولوجيا املعلومات على مستويات عديدة -

 :يتوميكن حتديدها يف اآل :املعوقات البشرية. د
 .األمية اإللكترونية لدى العديد من شعوب الدول النامية، وصعوبة التواصل عرب التقنية احلديثة -
 .غياب الدورات التكوينية، ورسكلة موظفي اإلدارة، واألجهزة التنظيمية يف ظل التحول لإلدارة اإللكترونية -
 .ات اإلدارة اإللكترونيةالفقر واخنفاض الدخل الفردي، أدى إىل صعوبة التواصل عرب شبك -
إشكاالت البطالة اليت ميكن أن تنجم عن تطبيق اإلدارة اإللكترونية، وحلول اآللة حمل اإلنسان، هذا األخري الذي يرفض  -

  .ويقاوم التحول اإللكتروين خوفا عن امتيازاته ومنصبه

 :تتمثل هذه املهددات يف اآليت: املهددات األمنية. ه
ميكن أن تؤديه من مساس وديد لعنصري األمن  مماوعدم االقتناع بالتعامالت اإللكترونية، خوفا  التخوف من التقنية -

واخلصوصية يف اخلدمات احلكومية، إذ ميثل فقدان اإلحساس باألمان جتاه الكثري من املعامالت اإللكترونية، مثل التحويالت 
ن، أحد املعوقات األمنية اليت تواجه تطبيق اإلدارة اإللكترونية، حيث اإللكترونية والتعامالت املالية عن طريق بطاقات االئتما

  .10من مظاهر أمن املعلومات بقاء املعلومات وعدم حذفها أو تدمريها

  :متطلبات التحول من احلكومة التقليدية إىل احلكومة اإللكترونية 7.2
  :  11يليتتمثل متطلبات التحول من حكومة تقليدية إىل حكومة إلكترونية فيما 

 .التركيز على كيف ميكن للتقنية املعلوماتية أن تعيد تشكيل العمل واإلستراتيجيات بالقطاع العام -
 .استخدام التقنية املعلوماتية يف تطوير اإلستراتيجيات وليس فقط من أجل مكننة األعمال الروتينية -
 .االستفادة من أفضل الطرق يف تطبيق التقنية املعلوماتية -
 .صات املالية لتمويل التقنية املعلوماتية املطلوبةزيادة املخص -
 .محاية اخلصوصية وتوفري األمان -
 .تشكيل أنشطة ذات عالقة بالتقنية املعلوماتية لتحفيز التنمية االقتصادية -
 . االستعداد للدميقراطية اإللكترونية -

  : العائد من االستثمار يف احلكومة اإللكترونية 8.2
اإللكترونية وفوائدها بصورة عامة، وفيما يلي عرض للفوائد اليت جتنيها الدولة ويكسبها  يكثر احلديث عن احلكومة

  :12املواطن من تطبيق احلكومة اإللكترونية
  .خفض أسعار اخلدمات وتكاليف إرسال املعلومات -
  ). ادخار الساعات ملتلقي اخلدمة واجلهة املقدمة هلا(ختفيض الوقت الالزم للمعامالت  -
  .املستخدمني وتقليل معدل الشكاوى واملعامالت القدميةحتسني رضا  -
  .اخنفاض احلاجة إىل تقدمي نفس البيانات لتلقي خدمات متعددة -
  .الدقة يف إدخال البيانات والعائد العمليايت والتخطيطي هلا -
  .الشفافية وتقليل فرص الغش والفساد -
  . تعزيز الدميقراطية -
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  .دات وجعل التهرب منها صعباًزيادة حتصيل الضرائب والرسوم يف اإليرا -
  .إيرادات إضافية من زيادة استخدام اخلدمات التجارية والبيانات -
 ).من خالل توفري معلومات أفضل(اخنفاض الطلب على اخلدمات  -
 .تقليل استعمال املواصالت والطرق والضغط املروري والكهرباء والوقود -
 .اخل… عن بعد، التعليم اإللكتروين. اإللكترونية والتطبيب توفري خدمات جديدة مثل التجارة اإللكترونية، الصحة -
 .احلكومة اإللكترونية بعد فترة اإلنشاء ستكون أقل تكلفة من النظم اليدوية -
 ).االقتصاد املعريف(تعزيز قدرة اتمع يف التطور حنو اقتصاد املستقبل  -

  مة اإللكترونيةة لقياس تطور احلكوتقدمي منوذج األمم املتحد: احملور الثاين. 3
هو عبارة عن مؤشر مركّب يقيس مدى استعداد  )EGDI(تطور احلكومة اإللكترونية لقياس مؤشر األمم املتحدة 

وقدرة اإلدارات الوطنية على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل تقدمي اخلدمات العمومية، فهو يرتكز على 
باألمم املتحدة على شبكة اإلنترنت، حيث يقيم اخلصائص التقنية للمواقع الوطنية دولة عضوة  193دراسة معمقة لتواجد 

اإللكترونية على شبكة اإلنترنت فضال عن سياسات احلكومة اإللكترونية واستراتيجيات تطبيقها بشكل عام، وعلى وجه 
  . الصحة، العمل، واخلدمات االجتماعيةاخلصوص قطاعات تقدمي اخلدمات األساسية املمثلة يف املالية، التربية والتعليم، 

يقيس معدالت أداء احلكومة اإللكترونية يف " دائرة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية"التقييم الذي أجرته 
رة البلدان مبقارنة دول بأخرى بدال من أن يكون قياس مطلق، مث يتم جدولة النتائج مع جمموعة من املؤشرات اليت تترجم قد

  .البلد على املشاركة يف جمتمع املعلومات، واليت بدوا تظل اجلهود الظرفية لتطوير احلكومة اإللكترونية ذات فائدة حمدودة

مرجح لثالثة أرقام قياسية موحدة عن متوسط  )EGDI(" مؤشر تطور احلكومة اإللكترونية"من الناحية الرياضية، يعرب 
مؤشر اخلدمة اإللكترونية (نطاق ونوعية اخلدمات عرب شبكة اإلنترنت : ومة اإللكترونية، وهيحول األبعاد األكثر أمهية للحك

(OSI)( والوضع التنموي للبنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية ،) مؤشر البنية التحتية لالتصاالت السلكية
وتعد كل جمموعة من هذه املؤشرات . ))(HCIري مؤشر رأس املال البش(، ورأس املال البشري األساسي )(TII)والالسلكية 

  .13يف حد ذاا قياسا مركّبا، واليت ميكن استخراجها وحتليلها بشكل مستقل
مؤشر البنية التحتية  + )OSI(مؤشر اخلدمة اإللكترونية [1\3=  )EGDI(مؤشر تطور احلكومة اإللكترونية 

  .])HCI(مؤشر رأس املال البشري  + )(TIIلالتصاالت 
الثالثة، يتم إجراء قياس الفارق املعياري عن متوسط القيمة لكل مؤشر مكوين لضمان  بل معايرة املؤشرات املكونيةوق

أن مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية يتم تقريره بشكل متكافئ وفقا للمؤشرات املكونية الثالثة، أي أن يقدم كل مؤشر 
غياب إجراء قياس الفارق املعياري عن متوسط  ويف. مكوين الفرق املقارن تبعا لقياس الفارق املعياري عن متوسط القيمة

القيمة، يعتمد مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية باألساس على املؤشر املكوين ذي أعلى تشتت، وبعد قياس الفارق املعياري 
  ". تساويةأمهية م" "األوزان املتساوية"عن متوسط القيمة، يصبح جمموع املتوسط احلسايب مؤشرا إحصائيا جيدا، حيث يعين 

  :14وبالنسبة للحساب القياسي للفارق املعياري عن متوسط القيمة لكل مؤشر مكوين
xnew =    

  :حيث أن
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X :ا؛هي الدرجة األولية اليت سيتم معاير  
µ :هو متوسط السكان؛  
σ :هو االحنراف املعياري للسكان.  

 )EGDI(، وحيسب مؤشر تطور احلكومة اإللكترونية 1إىل  0ال من بعد ذلك يتم معايرة قيمة كل مؤشر مكوين لتقع يف ا
  .احلسايب لعناصر املؤشر املركبة الثالثاإلمجايل من خالل أخذ املتوسط 

  :Online Service Index)(مؤشر اخلدمة اإللكترونية  1.3
وطين على شبكة اإلنترنت مبا فيها للحصول على قيم مؤشر اخلدمة اإللكترونية، قام الباحثون بتقييم موقع الدولة ال

البوابة املركزية الوطنية، وبوابة اخلدمات اإللكترونية، وبوابة املشاركة اإللكترونية، باإلضافة إىل مواقع الوزارات ذات الصلة 
  . كالتعليم، العمل، اخلدمات االجتماعية، الصحة، املالية، والبيئة حسب مقتضى احلالة

  :)Telecommunication Infrastructure Index(لالتصاالت السلكية والالسلكية  مؤشر البنية التحتية 2.3
 : 15احلسايب خلمسة مؤشرات املتمثلة يفمؤشر البنية التحتية لالتصاالت هو مركّب املتوسط 

ون ويشري إىل خطوط اهلاتف اليت تربط التجهيزات الطرفية اخلاصة بالزب: نسمة 100عدد خطوط اهلاتف الثابت لكل  -
 .بشبكة اهلاتف العمومية التبديلية، اليت لديها منفذ خمصص على التبادل اهلاتفي) مثل اهلاتف، الفاكس(
. هو عدد االشتراكات يف اخلدمة املتنقلة لألشهر الثالثة األخرية: نسمة 100عدد مستخدمي خدمة اهلاتف النقال لكل  -

شترك يف خدمة اهلاتف النقال العمومي باستخدام التكنولوجيا اخللوية، امل إىل اهلاتف احملمول) اخللوي(ويشري اهلاتف النقال 
اليت توفر الولوج إىل الشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية، ويشمل ذلك األنظمة والتكنولوجيات اخللوية الرقمية والتناظرية مثل 

، أين مت إدراج مستخدمي "املتقدمة االتصاالت املتنقلة الدولية"و )ITM-2000) (3G(التصاالت املتنقلة الدولية ا
 . االشتراكات املدفوعة الالحقة والدفع املسبق معا

ويعين جمموع النطاق العريض الساتلي والنطاق العريض : نسمة 100عدد االشتراكات يف الالسلكي عريض النطاق لكل  -
 .نترنت العامةالالسلكي األرضي الثابت، واشتراكات النطاق العريض املتنقل النشطة يف شبكة اإل

ويشري إىل االشتراكات الثابتة يف الولوج السريع إىل : نسمة 100عدد االشتراكات يف الثابت عريض النطاق لكل  -
  .  اإلنترنت العمومية
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الذي " االحتاد الدويل لالتصاالت"جتدر اإلشارة إىل أن احلصول على املعلومات املتعلقة ذه املؤشرات يتم من خالل 
  .الرئيسي للبيانات يف كل حالةيعد املصدر 

  
جتري معايرة كل من هذه املؤشرات عن طريق إجراء الفارق املعياري عن متوسط القيمة الشتقاق الفارق املعياري عن 

هي املتوسط ) x(والقيمة املركبة للبنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية لكل دولة . متوسط القيمة لكل مؤشر مكوين
  :16البسيط خلمسة مؤشرات قياسية، مت اشتقاقها وفق الصيغة التاليةاحلسايب 

  =القيمة املركّبة ملؤشر البنية التحتية لالتصاالت 
 الفارق املعياري عن متوسط القيمة ملستخدمي اإلنترنت (املتوسط احلسايب 

 الفارق املعياري عن متوسط القيمة خلط اهلاتف + 
 يمة الشتراك اهلاتف النقالالفارق املعياري عن متوسط الق+ 
 الفارق املعياري عن متوسط القيمة الشتراك اتصال اإلنترنت عريض النطاق الالسلكي + 
  )الفارق املعياري عن متوسط القيمة التصال اإلنترنت عريض النطاق الثابت+ 

سلكية من خالل أخذ قيمته املركبة لدولة وعليه، فإنه يتم معايرة القيمة املركبة ملؤشر البنية التحتية لالتصاالت السلكية والال
  . معينة، مع طرح أقل قيمة مركبة يف الدراسة االستقصائية وقسمتها على عدد من القيم املركبة لكافة الدول

  :(Human Capital Index)مؤشر رأس املال البشري  3.3
قراءة والكتابة لدى البالغني، النسبة اإلمجالية معدل معرفة ال: من أربعة مكونات، هي )HCI(يتكون مؤشر رأس املال البشري 

  .للمسجلني يف األطوار التعليمية الثالث االبتدائي والثانوي وما بعد الثانوي؛ السنوات املتوقعة للدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة
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  : تعرف املكونات األربعة ملؤشر رأس املال البشري كما يلي

سنة فأكثر، والذين  15كتابة كنسبة مئوية من األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني يقاس إملام البالغني بالقراءة وال  . أ
  .يستطيعون من خالل الفهم قراءة وكتابة عبارة بسيطة قصرية عن حيام اليومية

العدد  يقاس معدل االلتحاق اإلمجايل كنسبة مشتركة إمجالية للتسجيل يف األطوار االبتدائية والثانوية وما بعد الثانوية من  . ب
الكلي للطلبة املسجلني يف املستوى االبتدائي والثانوي واجلامعي، بغض النظر عن العمر، كنسبة مئوية من عدد السكان يف 

 .سن الدراسة عند هذا مستوى
سنوات الدراسة املتوقعة هي العدد اإلمجايل لسنوات الدراسة اليت يتوقع أن يتلقاها طفل يف سن معينة يف املستقبل، مع   . ت
 .تراض احتمالية وجوده يف املدرسة يف أي سن معني يساوي السن اخلاص مبعدل التسجيل احلايلاف

) عاما فما فوق 25(يوفر معدل سنوات الدراسة متوسط عدد سنوات التعليم اليت يكملها السكان الراشدون للبلد   . ث
  . باستثناء السنوات املقضية يف إعادة السنوات الدراسة

ومثل حساب مؤشر البنية التحتية . ري هو مركب متوسط مرجح للمؤشرات األربعومؤشر رأس املال البش
يكون كل من املؤشرات املكونية األربعة معايرا بصورة أولية من خالل إجراء الفارق  لالتصاالت السلكية والالسلكية،

مؤشر مكوين، وتكون القيمة  املعياري عن متوسط القيمة من أجل اشتقاق قيمة الفارق املعياري عن متوسط القيمة لكل
هي املتوسط احلسايب املرجح، مع ختصيص ثلث الوزن ملعدل القراءة والكتابة بني  (x)للدولة املركّبة لرأس املال البشري 

  :الراشدين، والثلثني ملعدل التسجيل اإلمجايل، ويتم اشتقاق تقدير سنوات الدراسة ومتوسط سنوات الدراسة ذه الطريقة
1\3x  ارق املعياري عن متوسط القيمة ملعدل القراءة والكتابة بني الراشدين الف +  
2\9 x  الفارق املعياري عن متوسط القيمة ملعدل التسجيل اإلمجايل +  
2\9 x  الفارق املعياري عن متوسط القيمة لسنوات الدراسة املتوقعة+  
2\9 x الفارق املعياري عن متوسط القيمة ملتوسط سنوات الدراسة.  

مع طرح أقل قيمة  بعد ذلك، يتم معايرة القيمة املركبة ملؤشر رأس املال البشري من خالل أخذ قيمته املركبة لدولة معينة،
  .مركبة يف الدراسة االستقصائية وقسمتها على عدد من القيم املركبة لكافة الدول

  موذج األمم املتحدةتقييم احلكومة اإللكترونية يف اجلزائر باالستعانة بن: احملور الثالث. 4
باملقارنة مع دول العامل، وذلك  2018يتطرق هذا احملور إىل تقييم مستوى احلكومة اإللكترونية يف اجلزائر لسنة 

باستخدام منوذج األمم املتحدة يف قياس تطور تنمية احلكومة اإللكترونية لدى البلدان األعضاء يف اهليئة، حيث يف كل سنتني 
االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة، من خالل شعبة اإلدارة العامة وإدارة التنمية باألمم املتحدة، تقوم إدارة الشؤون 

بإعداد ونشر دراسة استقصائية حول احلكومة اإللكترونية، اليت من خالهلا تقدم صورة للتصنيفات النسبية لتطور احلكومة 
  .اإللكترونية يف كافة الدول األعضاء باألمم املتحدة
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   2018تصنيف اجلزائر عربيا وأفريقيا يف جمال احلكومة اإللكترونية لسنة : )01(اجلدول 

الترتيب   البلد الترتيب
  عامليا

مؤشر تنمية احلكومة 
  اإللكترونية

مؤشر اخلدمة 
  اإللكترونية

مؤشر رأس املال 
  البشري

مؤشر البنية التحتية 
لالتصاالت السلكية 

  والالسلكية
 0,8564 0,6877 0,9444 0,8295 21 ربيةاإلمارات الع 01
 0,8466 0,7897 0,7986 0,8116 26 البحرين 02
 0,7394 0,6852 0,7917 0,7388 41 الكويت 03
 0,6797 0,6683 0,7917 0,7132 51 قطر 04
 0,5339 0,8101 0,7917 0,7119 52 العربية السعودية 05
 0,5399 0,7013 0,8125 0,6846 63 عمان 06
 0,5435 0,7308 0,7292 0,6678 66 موريشيوس 07
 0,4231 0,7291 0,8333 0,6618 68 جنوب أفريقيا 08
 0,4066 0,6640 0,8056 0,6254 80 تونس 09
 0,5008 0,7299 0,6181 0,6163 83 السيشل 10
 0,4406 0,7387 0,4931 0,5575 98 األردن 11
 0,5219 0,6649 0,4722 0,5530 99 لبنان 12
 0,3558 0,5669 0,6944 0,5390 101 غانا 13
 0,3697 0,5278 0,6667 0,5214 110 املغرب 14
 0,3926 0,6152 0,4861 0,4980 112 الرأس األخضر 15
 0,3222 0,6072 0,5347 0,4880 114 مصر 16
 0,1733 0,4815 0,7222 0,4590 120 روندا 17
 0,3299 0,5850 0,4514 0,4554 121 ناميبيا 18
 0,1901 0,5472 0,6250 0,4541 122 كينيا 19
 0,4250 0,6398 0,2292 0,4313 125 الغابون 20
 0,3982 0,6694 0,2083 0,4253 127 بوتسوانا 21
 0,3889 0,6640 0,2153 0,4227 130 اجلزائر 22

  .2018لكترونية لسنة من إعداد الباحث باالعتماد على قاعدة املعرفة لألمم املتحدة حول احلكومة اإل: املصدر

 193عامليا يف جمال احلكومة اإللكترونية من بني  130احتلت املرتبة  2018من اجلدول أعاله جند أن اجلزائر يف سنة 
دولة عضوة باألمم املتحدة وفق الترتيب املعد من قبل دائرة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة، حيث قدر مؤشر 

، والذي ميثل املتوسط احلسايب لقيم املكونات الثالثة احملسوبة هلذا املؤشر املتمثلة يف 0,4227ة اإللكترونية بـ تنمية احلكوم
، مث مؤشر البنية التحتية لالتصاالت السلكية 0,664، ومؤشر رأس املال البشري بـ 0,2153مؤشر اخلدمة اإللكترونية بـ 

  .0,3889والالسلكية بـ 

هو أقل  2018املوايل بأن قيمة مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية اخلاص باجلزائر يف سنة  )04(املالحظ من الشكل 
  .0,5491من املعدل العاملي املقدر بـ 
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اليت كانت الريادة فيها لإلمارات  12يف املرتبة  2018عربيا، ووفق نفس اجلدول نالحظ بأن اجلزائر صنفت يف سنة 

اليت كان  11، أما أفريقيا فقد أتت اجلزائر يف املرتبة 0,8295عامليا مبتوسط قدره  21ملرتبة العربية املتحدة اليت احتلت ا
وهو ما مكّنها من احتالل املرتبة  0,6678التقدم فيها جلمهورية موريشيوس وفق قيمة مؤشر احلكومة اإللكترونية الذي بلغ 

  . 110و 80غرب املصنفني عامليا على التوايل يف املرتبة عامليا، أما مغاربيا فأتت اجلزائر بعد كل من تونس وامل 66
   2018-2008تطور تصنيف اجلزائر حسب مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية بني سنيت : )02(اجلدول 

  2018  2016  2014  2012  2010  2008  السنوات
  130  150  136  132  131  121  املرتبة

  .املعرفة لألمم املتحدة حول احلكومة اإللكترونية من إعداد الباحث باالعتماد على قاعدة: املصدر

تذبذبا لترتيب اجلزائر يف جمال احلكومة اإللكترونية خالل العشر السنوات األخرية، فبعد أن  )02(يظهر اجلدول 
، حيث احتلت يف آخرها املرتبة 2016و 2010، عرفت تراجعا مستمرا بني سنيت 2008يف سنة  121كانت يف املرتبة 

  .على املستوى العاملي 130إىل املرتبة  2018تعرف تقدما يف سنة ل 150
  :حتليل مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية للجزائر 1.4

، واليت متثل 0,4227قيمة  2018كما مت اإلشارة إليه سابقا، حقق مؤشر احلكومة اإللكترونية للجزائر يف سنة 
ومؤشر اخلدمة  0,664املؤشر املتمثلة يف مؤشر رأس املال البشري بـ املتوسط احلسايب لألبعاد الثالثة املكونة هلذا 

  .0,3889، مث مؤشر البنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية بـ 0,2153اإللكترونية بـ 
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نالحظ بأن مؤشر رأس املال البشري يشغل األمهية النسبية الكربى ضمن إمجايل متوسط قيم  )05(حسب الشكل 
ثالثة ملؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية، وهو ما يعكس التقدم املعترب للجزائر يف جمال التعليم وحماربة األمية، على املكونات ال

  .عكس مؤشر اخلدمة اإللكترونية الذي تسجل اجلزائر وفقه ختلفا كبريا

  :تقييم مؤشر رأس املال البشري للجزائر 2.4
، وهو 0,664قد بلغ  2018دة ملؤشر رأس املال البشري اخلاص باجلزائر لسنة املوايل بأن القيمة اجلي )06(يظهر الشكل 

، األمر الذي يترجم اجلهود املعتربة للدولة يف جمال توفري التعليم 0,6627بذلك قريب إىل حد ما من املعدل العاملي املقدر بـ 
ذين مل حيظوا يف مرحلة من حيام من حقهم يف لعموم الشعب يف األطوار الثالث، إضافة إىل حماربة األمية لدى األفراد ال

 ،حول نسبة السكان املسجلني يف األطوار التعليمية الثالث الذين هم يف سن التمدرس )07(التعلم، وفق ما يظهره الشكل 
بة تفوق حققا معا نس حيثسنة فما فوق وميكنهم القراءة والكتابة،  15من أعمارهم والنسبة املئوية لألفراد الذين تتراوح 

75% .  

  
  :تقييم مؤشر البنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية للجزائر 3.4

وهو بذلك  0,3889مقدار  2018بلغت قيمة مؤشر البنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية للجزائر يف سنة 
بأن موناكو هي الرائدة عامليا  )08( ، حيث نالحظ من الشكل0,4155أقل من املتوسط العاملي املقدر يف نفس السنة بـ 

وأفريقيا مجهورية  0,8564، أما عربيا فنجد اإلمارات العربية املتحدة بـ 1,00مبتوسط قدره البنية التحتية يف جمال 
  .0,4066، أما مغاربيا فنجد تونس مبعدل 0,5435موريشيوس بـ 
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سلكية للجزائر املتوسط احلسايب البسيط خلمسة مؤشرات ميثل مقدار مؤشر البنية التحتية لالتصاالت السلكية والال

 بـ املوايل، حيث جند بأن اجلزائر متقدمة يف جمال استخدام شبكة اهلاتف النقال )09(قياسية املمثلة قيمها يف الشكل 
لثابت عريض من الضعف املسجل يف جمال استخدام السكان للهاتف الثابت واإلنترنت اأساسا ، أما ختلفها فيتأتى %115,8

  .7%و  8,4%التوايل بـ على النطاق 

  
  :تقييم مؤشر اخلدمة اإللكترونية للجزائر 4.4

وهو بذلك أقل بكثري من املعدل  0,2153معدل قدره  2018حقق مؤشر اخلدمة اإللكترونية اخلاص باجلزائر يف سنة 
ويعزى . ال عامليا وحىت عربيا وأفريقيا ومغاربيا، وهو ما يعكس ختلفها يف هذا ا0,5691يف نفس السنة بلغ العاملي الذي 

هذا التخلف إىل ضعف احلكومة يف جمال توفري املعلومات على اإلنترنت جلمهور املتعاملني، ونقص املعلومات حول السياسات 
ية اليت يكون التفاعل العامة والقوانني واللوائح والتقارير والنشرات القابلة للتحميل، إضافة إىل تدين مستوى اخلدمات اإلجرائ

  .فيها ثنائي االجتاه بني احلكومة واملتعامل، فضال عن نوعية اخلدمات املتصلة
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  :اخلامتة. 5

يف اية التحليل السابق الذي حاولنا من خالله تقدمي مزايا وفوائد تطبيق احلكومة اإللكترونية على جمال األعمال 
إبراز واقع احلكومة اإللكترونية يف اجلزائر باالعتماد على منوذج األمم املتحدة يف  مبختلف مؤسساته دون استثناء، إضافة إىل

األعضاء يف هذه اهليئة، والذي أبان عن التخلف  193تقييم مدى تطور مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية باملقارنة مع الدول 
كومة اإللكترونية، حيث يظل يواجه جتسيده على الكبري للجزائر يف هذا اال رغم مرور سنوات على إطالق مشروع احل

 : أرض الواقع مجلة من العقبات نذكر من بني أمهها ما يلي
عجز قطاع الربيد وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على تلبية طلبات العمالء على إيصال اهلاتف الذي يعد أهم - 1

 .القنوات للتواصل عرب اإلنترنت
التحتية لالتصاالت وتباينها من منطقة إىل أخرى، وتأسيسا عليه فإن الفارق كبري لسد الفجوة  تأخري يف استكمال البنية- 2

  . الرقمية مع دول العامل املتقدم يف هذا اال
حمدودية انتشار استخدامات اإلنترنت يف اجلزائر، ذلك أن نسبة مستخدمي هذه التقنية الواسعة االنتشار عامليا الزال أقل - 3

االحتاد الدويل لالتصاالت "حسب إحصائيات  2017ط يف اجلزائر مقارنة حىت بالدول ااورة، إذ قدرت يف سنة من املتوس
 .54.617%يف تونس، ومعدل عاملي مقدر بـ  55,5%يف املغرب و% 61,8، مقارنة بـ %47,7بـ 

تعميم التعامالت يف السلطات اجلزائرية ال تزال يف بدايتها، رغم مرور سنوات على شروع  لكترونيةاملالية اإل التعامالت- 4
 .على مستوى خمتلف املؤسسات املالية والتجارية، إال أن هذه التجربة ال تزال متعثرة لكترونيةاملالية اإل

  .اجلانب التشريعي املتخصص يف هذا اال حمدودية- 5
  
  :اهلوامش. 6

                                                             
  .45، ص 2004بريوت،  والنشر، للدراسات العربية املؤسسة ،التطبيق إىل االستراتيجية من اإللكترونية احلكومة عباس، بدران  1
  .04ص  ،يةمسودة اخلطة العامة املوجهة للحكومة اإللكترون ،املركز القومي للمعلومات جلمهورية السودان  2
  .47-46ص  سابق، عرجم عباس، بدران  3
  .255-253ص  ،2002 القاهرة، للنشر، غريب دار ،املعرفة عصر يف اإلدارة وتقنيات مناذج التميز، إدارة علي، السلمي  4
ص  ،2004 ،دمشق ،، دار الرضا للنشراملؤسسات على وانعكاساا األساسية بنيتها :اإلنترنت شبكات عمار، خري بك حسام، امللحم  5

124.  
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